
Zápis č. 5/2021 

 
z veřejného zasedání zastupitelstva obce Němčičky, konaného dne 21. září 2021 v 19:00 hod. 

v zasedací místnosti obecního úřadu v Němčičkách.     

Přítomni: Zbyněk Slezák (starosta), Mgr. Miroslav Prchal, DiS. (místostarosta), Jiří Stávek, 

Anna Šlancarová, Tomáš Stávek, Mgr. Petr Antoš, Ing. Patrik Komárek 

Omluveni: Pavel Stávek, Filip Stávek DiS. 

Starosta v 19:00 hodin zahájil řádně svolané veřejné zasedání ZO a přivítal všechny přítomné 

členy ZO a hosty. Oznámil, že je přítomno 7 zastupitelů z celkového počtu 9 a zastupitelstvo 

obce je usnášeníschopné. 

Za ověřovatele zápisu navrhl pana Mgr. Petra Antoše a Annu Šlancarovou. 

Zapisovatelkou zápisu navrhl Terezu Kopeckou, DiS. 

 

Hlasování: 
jméno A N Z jméno A N Z 

Mgr. Petr Antoš   X Jiří Stávek X   

Ing. Patrik Komárek X   Pavel Stávek     

Mgr. Miroslav Prchal, DiS. X   Tomáš Stávek X   

Zbyněk Slezák X   Anna Šlancarová X   

Filip Stávek, DiS.        

Výsledek hlasování:    pro – 6 hlasů   proti – 0 hlasů             zdržel se – 1 hlas 

 

Usnesení bylo schváleno. 
 

Usnesení č. 5/2021/1 

Za ověřovatele zápisu pro dnešní zasedání schvaluji pana Mgr. Petra Antoše a Annu 
Šlancarovou. Zapisovatelem zápisu schvaluji Terezu Kopeckou, DiS. 
 

Program dnešního jednání byl zveřejněn takto: 
 

1. Zahájení 
2. Kontrola plnění úkolů z minulého zasedání 
3. Rozpočtové opatření č. 9/2021 

4. Smlouva o přijetí dotace SFŽP – výsadba stromů  
5. Směna části pozemku parc. 3351/1 

6. Smlouva o zřízení věcného břemene č. HO-014330069582/001-MDP 

7. Výpůjčka KD stárci – ples 

8. Výpůjčka KD stolní tenis 

9. Různé 

10. Závěr          

 



 

Hlasování: 
jméno A N Z jméno A N Z 

Mgr. Petr Antoš X   Jiří Stávek X   

Ing. Patrik Komárek X   Pavel Stávek     

Mgr. Miroslav Prchal, DiS. X   Tomáš Stávek X   

Zbyněk Slezák X   Anna Šlancarová X   

Filip Stávek, DiS.        

Výsledek hlasování:    pro – 7 hlasů  proti – 0 hlasů             zdržel se – 0 hlasů 

 

Usnesení bylo schváleno. 
 

Usnesení č. 5/2021/2 

ZO schvaluje přednesený program jednání.  
 

 

2. Kontrola plnění úkolů z minulého zasedání 
 

- Smlouva o financování č. 1141802165 – podepsána 

- Smlouva o smlouvě budoucí č. HO 001030067794/001-ELIG s firmou EG.D. a.s. – 

podepsána 

 

3. Rozpočtové opatření č. 9/2021 

K projednání je připraveno rozpočtové opatření č. 9/2021, kterým se zvyšují příjmy rozpočtu 
o 4 864 900 Kč, výdaje rozpočtu se zvyšují o 4 976 900 Kč a financování se zvyšuje o 112 000 

Kč. 
 

 

Hlasování: 
jméno A N Z jméno A N Z 

Mgr. Petr Antoš X   Jiří Stávek X   

Ing. Patrik Komárek X   Pavel Stávek     

Mgr. Miroslav Prchal, DiS. X   Tomáš Stávek X   

Zbyněk Slezák X   Anna Šlancarová X   

Filip Stávek, DiS.        

Výsledek hlasování:    pro – 7 hlasů  proti – 0 hlasů             zdržel se – 0 hlasů 

 

Usnesení bylo schváleno. 
 

Usnesení č. 5/2021/3 

ZO schvaluje rozpočtové opatření č. 9/2021. 
 

 

 

 

 

4. Smlouva o přijetí dotace SFŽP – výsadba stromů 

K projednání je připravena smlouva č. 1190900845 o poskytnutí podpory ze Státního fondu 
životního prostředí České republiky. 

 



 

Hlasování: 
jméno A N Z jméno A N Z 

Mgr. Petr Antoš X   Jiří Stávek X   

Ing. Patrik Komárek X   Pavel Stávek     

Mgr. Miroslav Prchal, DiS. X   Tomáš Stávek X   

Zbyněk Slezák X   Anna Šlancarová X   

Filip Stávek, DiS.        

Výsledek hlasování:    pro – 7 hlasů  proti – 0 hlasů             zdržel se – 0 hlasů 

 

Usnesení bylo schváleno. 
 

Usnesení č. 5/2021/4 

ZO schvaluje smlouvu o přijetí podpory na výsadbu stromů č. 1190900845 a pověřuje 
starostu podpisem smlouvy.  

 

  

 

  

5. Směna pozemku parc. 3351/1 

Bod se vzal na vědomí, neboť přiložená nabídka od paní neodpovídala 
výzvě na úřední desce.  
 

 

 

 

6. Smlouva o zřízení věcného břemene č. HO-014330069582/001-MDP 

 

Dalším bodem k projednání je smlouva o zřízení věcného břemene č. HO-014330069582/001-MDP 

s firmou EG.D, a.s. 

 

 

Hlasování: 
jméno A N Z jméno A N Z 

Mgr. Petr Antoš X   Jiří Stávek X   

Ing. Patrik Komárek X   Pavel Stávek     

Mgr. Miroslav Prchal, DiS. X   Tomáš Stávek X   

Zbyněk Slezák X   Anna Šlancarová X   

Filip Stávek, DiS.        

Výsledek hlasování:    pro – 7 hlasů  proti – 0 hlasů             zdržel se – 0 hlasů 

 

Usnesení bylo schváleno. 
 

 

Usnesení č. 5/2021/5 

ZO schvaluje smlouvu o zřízení věcného břemene č. HO-014330069582/001-MDP s firmou 

EG.D, a.s. a pověřuje starostu podpisem smlouvy. 
 

 

 

 

 



7. Výpůjčka KD – stárci 

Slečna jménem stárků zažádala o výpůjčku kulturního domu za účelem 
konání akce Krojovaný ples, který se bude konat 8. ledna 2022. 

 

Hlasování: 
jméno A N Z jméno A N Z 

Mgr. Petr Antoš X   Jiří Stávek X   

Ing. Patrik Komárek X   Pavel Stávek     

Mgr. Miroslav Prchal, DiS. X   Tomáš Stávek X   

Zbyněk Slezák X   Anna Šlancarová X   

Filip Stávek, DiS.        

Výsledek hlasování:    pro – 7 hlasů  proti – 0 hlasů             zdržel se – 0 hlasů 

 

Usnesení bylo schváleno. 
 

Usnesení č. 5/2021/6 

ZO schvaluje výpůjčku kulturního domu za účelem konání akce Krojovaný ples, který se bude 
konat 8.1.2022 za dodržení platných hygienických nařízení vlády. 
 

 

 

8. Výpůjčka KD  - stolní tenis 

Paní zažádala o výpůjčku kulturního doma za účelem konání kroužku 
stolního tenisu, a to vždy v úterý a neděli v odpoledních hodinách. 

 

 

Hlasování: 
jméno A N Z jméno A N Z 

Mgr. Petr Antoš X   Jiří Stávek X   

Ing. Patrik Komárek X   Pavel Stávek     

Mgr. Miroslav Prchal, DiS. X   Tomáš Stávek X   

Zbyněk Slezák X   Anna Šlancarová X   

Filip Stávek, DiS.        

Výsledek hlasování:    pro – 7 hlasů  proti – 0 hlasů             zdržel se – 0 hlasů 

 

Usnesení bylo schváleno. 
 

Usnesení č. 5/2021/7 

ZO schvaluje výpůjčku kulturního domu P za účelem konání kroužku stolního 
tenisu. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



9. Různé 

 

Výpůjčka KD – florbal 

 

Pan  zažádal o výpůjčku kulturního domu za účelem konání florbalu od 23. září 
2021 do 31. května 2022. Kroužek se bude konat vždy v pondělí a ve středu od 16 hodin pro 
děti a od 18 hodin pro dospělé. 

 

Nabídka je zveřejněna na úřední desce, výpůjčka bude projednána na příštím zasedání 
zastupitelstva. 

 

Dále je k projednání připravena Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí finančního příspěvku 
z rozpočtu obce pro město Hustopeče na neinvestiční výdaje zahrnující provozní náklady 
očkovacího centra v Hustopečích ve výši 3.009 Kč. 
 

Hlasování: 
jméno A N Z jméno A N Z 

Mgr. Petr Antoš X   Jiří Stávek   X 

Ing. Patrik Komárek X   Pavel Stávek     

Mgr. Miroslav Prchal, DiS. X   Tomáš Stávek X   

Zbyněk Slezák X   Anna Šlancarová X   

Filip Stávek, DiS.        

Výsledek hlasování:    pro – 6 hlasů  proti – 0 hlasů             zdržel se – 1 hlas 

 

 

Usnesení bylo schváleno. 
 

Usnesení č. 5/2021/8 

ZO schvaluje Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí finančního příspěvku z rozpočtu obce pro 
město Hustopeče na neinvestiční výdaje zahrnující provozní náklady očkovacího centra 
v Hustopečích ve výši 3.009 Kč. A pověřuje starostu podpisem smlouvy. 
 

 

Pan starosta následně zmínil, že v období letních prázdnin byla na obecní úřad doručena 
stížnost od rodiny , která si stěžuje na rušení nočního klidu a jiného veřejného 
pořádku a žádali zastupitelstvo o řešení tohoto problému. Celá věc byla projednána s obecní 
advokátkou, která potvrdila, že jakožto obec s tím nemůže nic dělat, pouze dát podnět ke 
kontrole na hygienickou stanici, živnostenský či finanční úřad. 
 

Pan Jiří Stávek vyjádřil svůj souhlas se stížností, neboť bydlí kousek od domu, ve kterém 
dochází k porušování nočního klidu a jiného veřejného pořádku. 
 

Paní  se emailem vyjádřila k podpoře na výsadbu stromů a navrhla, aby byly 
vysazeny stromy ovocné, jejichž plody by se daly poté prodat, nebo se na něm mohou 
občerstvit kolemjdoucí turisté. Pan starosta řekl, že takové stromy jsou již vysazené, a to 

v lokalitě Dlouhé kněžské (cca 16 stromů). 
 



Pan Mgr. Petr Antoš navrhl, že v takovém případě by bylo vhodné poblíž stromů opatřit 
cedulky, které by značily, že se nejedná o soukromý pozemek a lidé si tak mohou plody 
samovolně utrhnout. 
 

Dále zastupitelstvo obce Němčičky souhlasí, aby Základní škola a mateřská škola, Němčičky, 
okres Břeclav, příspěvková organizace, přijímala finanční a věcné dary určené pro uspokojení 
potřeb žáků základní školy a dětí mateřské školy. 
 

Hlasování: 
jméno A N Z jméno A N Z 

Mgr. Petr Antoš X   Jiří Stávek X   

Ing. Patrik Komárek X   Pavel Stávek     

Mgr. Miroslav Prchal, DiS. X   Tomáš Stávek X   

Zbyněk Slezák X   Anna Šlancarová X   

Filip Stávek, DiS.        

Výsledek hlasování:    pro – 7 hlasů  proti – 0 hlasů             zdržel se – 0 hlasů 

 

Usnesení bylo schváleno. 
 

Usnesení č. 5/2021/9 

ZO uděluje souhlas, aby Základní a mateřská škola, Němčičky, okres Břeclav, příspěvková 
organizace, přijímala finanční a věcné dary určené pro uspokojení potřeb žáků základní školy 
a dětí mateřské školy. 
 

Následně dal pan starosta prostor k položení otázek, připomínek a námětů.  
 

Pan Komárek vznesl dotaz, jestli bude mít obecní vozidlo i obecní znak. Pan starosta odvětil, 
že v nejbližší době bude vozidlo označeno logem obce. Další otázka směřovala k chráněné 
dílně provozované Davidem Ludínem, jestli dílna nějakým způsobem vůbec funguje. Pan 

starosta mu sdělil, že v srpnu byla doručena žádost o prominutí nájmu za srpen, z důvodu 
nedostupnosti kvůli opravě komunikace. Dále zmínil, jestliže nezačnou dílnu do konce měsíce 
provozovat, budou muset platit nájem nebo od smlouvy odstoupit. Následující otázka se týkala 
asfaltování, pan Komárek se dotázal, jak dlouho tato práce bude trvat. Pan starosta mu 

oznámil, že podkladová vrstva asfaltu bude položena zítra, tedy 22. září 2021 a v pátek se 
skončí. V dotazu pana Komárka, jak to vypadá s přípravnými pracemi na optiku, mu bylo 
oznámeno, že práce byly odloženy ze strany firmy na říjen. Poté se začnou navrtávat domy, 
kde má kabel být a vzápětí se do práce pustí kopáči, kteří kabel protáhnou. Pan místostarosta 
navrhl, jestliže se do října s prací nezačne, mělo by se rozjet nové výběrové řízení.  
 

Pan vznesl dotaz na příjezdovou cestu do Nové Hory, bylo mu sděleno, že projekt je již 
zpracovaný a do konce března roku 2022 musí být vybraná firma, která vše zhotoví. Dále pan 
starosta zmínil recyklát, který byl na cestu položen, u kterého bylo pochybení na straně 
bagristy. Pan místostarosta dále věc dovysvětlil slovy, že to není obecní záležitost, nýbrž 
pozemkového úřadu. Je zapotřebí odkoupit nějaké pozemky, aby byl projekt v příštím roce 
zrealizován.  
 

Na závěr jednání poděkoval starosta všem přítomným za pozornost a popřál dobrou noc.  

Veřejné zasedání zastupitelstva obce Němčičky bylo ukončeno v 19:43 hod. 



 

Zapsala: Tereza Kopecká, DiS., 21.září 2021. 

 

Ověřovatelé zápisu: 

 

 

…………………………….     .……………………………  

  

Mgr. Petr Antoš     Anna Šlancarová 

 

 

……………………………… 

Zbyněk Slezák, starosta 

 

 

 

 

 

 

 

 



Souhrn usnesení z veřejného zasedání zastupitelstva obce Němčičky 

konaného dne 21. září 2021 
 

 

Zastupitelstvo obce Němčičky schvaluje: 
 

- rozpočtové opatření č. 9/2021 

- smlouvu o přijetí dotace na výsadbu stromů č. 1190900845 a pověřuje starostu podpisem 
smlouvy 

- smlouvu o zřízení věcného břemene č. HO-014330069582/001-MDP s firmou EG.D, a.s. a 

pověřuje starostu obce podpisem smlouvy 

- výpůjčku kulturního domu za účelem konání akce Krojovaný ples, který se bude konat 
8.1.2022 

- výpůjčku kulturního domu P  za účelem konání kroužku stolního tenisu 

- Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí finančního příspěvku z rozpočtu obce pro město 

Hustopeče na neinvestiční výdaje zahrnující provozní náklady očkovacího centra 
v Hustopečích ve výši 3.009 Kč. A pověřuje starostu podpisem smlouvy 

- souhlas, aby Základní a mateřská škola Němčičky okres Břeclav, příspěvková organizace 
přijímala finanční a věcné dary určené pro uspokojení potřeb žáků základní školy a dětí 
mateřské školy 

 

Zastupitelstvo obce Němčičky bere na vědomí: 
 

-  směnu pozemků parc. č. 3351/1 

- výpůjčku kulturního domu Jiřímu Ovesnému za účelem pořádání sportovního kroužku florbal 

 

 

 

Zastupitelstvo obce ukládá starostovi a místostarostovi obce: 
- zajistit podpisy schválených smluv 

 

 
 

 
 

 

 

 


